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فيصل العيار )اخلامس من اليمني( يتوسط أعضاء شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت خالل حفل االستقبال

يوسف املسيلم ويوسف املنيفي يحضران مشروباتهما املبتكرة

»ألفا« الشعار التجاري اجلديد حملطات »السور«

خوجة: التعاون االقتصادي القائم
بين الكويت والنمسا في تطور مستمر

»السور لتسويق الوقود«: »ألفا« االسم التجاري 
الجديد لمحطات الوقود التابعة للشركة

الس���ور  اك���دت ش���ركة 
انها مازالت  الوقود  لتسويق 
حتتفظ باالس���م التجاري لها 
وان العالمة التجارية الفا  هي 
االسم التجاري حملطات الوقود 
اللوحات  فقط وستثبت على 
االعالني���ة في احملط���ات من 
االبقاء  الداخل واخل���ارج مع 
على اسم شركة السور لتسويق 
الوقود وعالمتها التجارية دون 

تغيير.
ويأتي ذلك تالفيا ألي التباس 
بني العالمة التجارية للمحطات 
والعالم���ة التجارية لش���ركة 

السور لتسويق الوقود.

ڤيينا � كونا: أشاد االمني العام لغرفة التجارة 
العربية النمساوية د.مضر خوجة مبستوى التعاون 
االقتصادي القائم بني الكويت والنمسا ووصفه 

بأنه في تطور مستمر.
وقال خوجة في حديث ل� »كونا« مبناس���بة 
االحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس غرفة التجارة 
العربية � النمس���اوية ان املس���ؤولني في الغرفة 
عق���دوا خالل زيارتهم االخي���رة الى الكويت في 
فبراير املاضي والتي رأسها الرئيس النمساوي 
هاينز فيشر لقاءات مثمرة مع غرفة التجارة في 
الكويت، فضال عن عقد سلسلة من اللقاءات املهمة 

مع نخبة من كبار رجال االعمال هناك.
واكد خوجة اهمية احلوار االقتصادي القائم 
بني الغرفة النمساوية العربية والكويت، مشيرا 
الى انها تهدف بشكل اساسي الى تعزيز العالقات 
الكويتية � النمساوية على الصعيد االقتصادي ومبا 
يرتقي الى مستوى العالقات السياسية املتميزة 

بني البلدين.
وأعرب خوجه الذي مت انتخابه لسنتني مقبلتني 
امينا عاما للغرفة عن ارتياحه ملا حتقق من نتائج 
ايجابية في مستوى التبادل التجاري بني البلدين 
ف���ي اعقاب الزيارة املهمة الت���ي قام بها الرئيس 
النمساوي هاينز فيشير الى الكويت، مشددا على 
القول ان الغرفة العربية � النمساوية تتطلع الى 
حتقيق مزي���د من النجاح���ات والتألق على هذا 
الصعيد مع الكويت وبقية الدول العربية االعضاء 

في الغرفة النمساوية � العربية.
وتناول خوجة في حديثه مع »كونا« قمة الكويت 
االقتصادية، وقال ان الغرفة النمساوية � العربية 
التي شاركت في اعمال هذه القمة االقتصادية بشكل 
غير مباشر تؤكد باستمرار اهمية العمل بتوصيات 
قمة الكويت االقتصادية ودخولها حيز التنفيذ، 
مؤكدا ان الغرفة النمس���اوية � العربية تدعم أي 

مجهود من شأنه دعم العمل العربي املشترك مع 
الغرف التجارية األخرى.

وردا على سؤال حول حجم العالقات االقتصادية 
بني العالم العربي والنمسا اوضح ان حجم املبادالت 
التجارية بني العالم العربي والنمس���ا بلغ العام 
املاضي نح���و 4.7 مليارات يورو تصدرت الدول 
املصدرة للنفط املرات���ب االولى فيه تليها مصر 

وتونس وسورية واملغرب.
وتوقع خوجة ان يسجل تبادل امليزان التجاري 
بني النمسا والعالم العربي تراجعا ملحوظا خالل 
العام احلالي بس���بب ما وصفه بتداعيات االزمة 
املالية العاملية وآثارها على االقتصاد العاملي برمته 
غير ان خوجة اشار الى انه على الرغم من تراجع 
مس���توى املبادالت التجارية بني النمسا والعالم 
العربي فإن التصديق على املعامالت االقتصادية 
بني اجلانبني لم يتراجع بنفس الوتيرة مع حجم 
املب���ادالت التجارية مع النمس���ا وهي 32% فيما 
تراجعت نسبة التصديقات على شهادات املنشأ 

بواقع %17.
واستعرض مراحل تأسيس الغرفة التجارية 
العربية � النمساوية في عام 1989 مذكرا بالدور 
البارز الذي قامت به الكويت اثناء وجود السفير 
عبداحلميد العوضي، اضافة الى الدور البارز الذي 
قام به رجل االعمال العربي املعروف ومستشار 
الغرفة د.نبيل الكزبري واالمني العام الحتاد الغرف 

التجارية العربية عدنان القصاب.
وفيما يتصل بعمل الغرفة في الوقت احلاضر 
وما حققته من اجنازات خالل فترة توليه للغرفة 
االقتصادية، قال االمني الع���ام للغرفة التجارية 
النمس���اوية � العربية »ان الغرفة قطعت شوطا 
متقدم���ا، اذ زاد عدد اعضائها بنس���بة تصل الى 
58% وانضم���ام ما يناهز 70 ش���ركة جديدة الى 

عضويتها«.

بمناسبة االحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس غرفة التجارة العربية ـ النمساوية 

»الشركة« احتفظت باالسم التجاري لها

4.7 مليارات يورو حجم المبادالت التجارية 
بي�ن العال�م العرب�ي والنمس�ا الع�ام الماض�ي

»االستثمارات الوطنية«: ارتفاع القيمة السوقية الرأسمالية
للشركات المدرجة 2.4% لتسجل 36.43 مليار دينار

من املتوقع ان يستهل بها قطاع 
البنوك خالل االسبوع اجلاري 
ان تشهد املزيد من عمليات بناء 
املراكز والش���راء االستراتيجي 
وبالتالي م���ن املتوقع ان يحل 
الربع الثالث محل الربع الثاني 
بهذا اخلصوص خالل هذا العام 
من ناحية النمط واخلصوصية 

في عمليات التداول.
هذا وقد متي���زت تعامالت 
االس���بوع بأنها ش���ملت نطاقا 
اوس���ع ف���ي تعامالته���ا حيث 
شهدنا حتركات عديدة شملت 
مجامي���ع اس���تثمارية واخرى 
تتعلق بقطاع���ات محددة مثل 
قطاع البن���وك وكذلك لم يخل 
م���ن مضاربات عنيفة مثل تلك 
التي ش���هدها قطاع الشركات 
غير الكويتية وايضا كان هناك 
استهداف وعمليات جتميع ألسهم 
بعينها سواء حتركت على اثر 
بعض االنباء او التسريبات التي 
تتعلق بتقييمها بأكثر من قيمتها 
السوقية احلالية، او انها تفاعلت 
مع بعض املستجدات التي تتعلق 
بهيكلتها املالية وإعادة جدولة 

مطلوباتها ومديونياتها.

حتى وسط وجود القوة الشرائية 
او جاهزيتها اال انها غائبة نظرا  
للشراء املتحفظ من قبل متخذي 
القرار االس���تثماري وترقبهم 
لألمور بصفة عامة مع ترشيد 
ضخ السيولة ان صح التعبير، 
الس���ابق وخ���الل فترات  ففي 
التداول االعتيادية يجنح السوق 
عادة ممثال باحملافظ والصناديق 
واملس���تثمرين االستراتيجيني 
الى عملي���ة بن���اء املراكز بعد 
نهاية فت���رة النصف االول من 
العام وذل���ك بعد حتدد املالمح 
االساس���ية ألوضاع الشركات 
املالية وهو  املدرجة ومراكزها 
ما يتعلق بعدة جوانب اساسية 
الش���ركات  ارباح  اهمها جودة 
وماهيتها ونسب منوها وكذلك 
فرص النمو املستقبلي ومقدرتها 
على توزيع ما ينسب من عوائد 
جارية، اال ان الظروف اخلاصة 
التي شهدها السوق نهاية العام 
املاضي ومطلع العام احلالي قد 
ألقت بظاللها وتسيدت املوقف 
املقبلة  الفترة  ان  وباعتقادن���ا 
خالل وبعد اعالنات الش���ركات 
ألرباحها للرب���ع الثالث والتي 

املالية تعامالته خالل االسبوع 
ادائه باملقارنة  ارتفاع في  على 
مع إقفال االسبوع املاضي وذلك 
بالنس���بة الى املؤشرات العامة 
)NIC50 � الس���عري � الوزني( 
والتي حققت مكاس���ب بنسب 
3.1% و1.2% و2.4% على  بلغت 
التوالي، كذلك األمر بالنسبة الى 
املتغيرات العامة )املعدل اليومي 
للقيمة املتداولة � الكمية املتداولة 
� عدد الصفقات( والتي ارتفعت 
بنسب بلغت 12% و4.1% و%20 
عل���ى التوالي وبلغ املتوس���ط 
املتداولة خالل  اليومي للقيمة 
االسبوع 65 مليون دينار مقابل 

58 مليون لالسبوع قبله.
لم يخ���رج س���وق الكويت 
لألوراق املالية عن نطاقه املتذبذب 
والواقع في نطاق حاجز 7.500 
نقطة وحاجز 7.900 نقطة وذلك 
منذ ش���هر يوليو املاضي حتى 
نهاية تداول االسبوع، وذلك في 
ظل الس���يولة املتواضعة التي 
يحظى بها مبستويات تقل عن 
75 ملي���ون دينار، كمتوس���ط 
يومي خالل الفترة الس���ابقة اذ 
ان أحجام التداول قوية وكثيفة 

اسعار اسهم 30 شركة بنسبة 
18.8% من اجمالي اسهم الشركات 
املتداولة بالسوق ولم يتم التداول 
على اسهم 43 ش���ركة بنسبة 
21.2% من اجمالي اسهم الشركات 
املدرجة بالسوق الرسمي علما انه 
مايزال هناك 6 شركات موقوفة 
عن التداول اس���تنادا الى قرار 
جلنة السوق رقم 4197، والذي 
يلزم كل الشركات والصناديق 
املدرجة بتقدمي البيانات املالية 
ربع السنوية في موعد أقصاه 45 

يوما من تاريخ انتهاء الفترة.
وعن القيمة الس���وقية، ذكر 
التقري���ر انه وبنهاي���ة تداول 
القيمة  االسبوع املاضي بلغت 
الرأسمالية للشركات  السوقية 
املدرجة في الس���وق الرس���مي 
36.432 مليار دينار بارتفاع قدره 
849.1 مليون دينار وما نسبته 
2.4% مقارنة مع نهاية االسبوع 
قبل املاضي والبالغ 35.632 مليار 
دينار وارتفاع قدره 2.682 مليار 
دينار وما نسبته 7.9% عن نهاية 

عام 2008.
وحول األداء العام للس���وق 
قال: أنهى سوق الكويت لألوراق 

أوضح التقرير االس���بوعي 
لشركة االس���تثمارات الوطنية 
ان مؤش���ر NIC50 أقفل بنهاية 
ت���داول االس���بوع املاضي عند 
مستوى 5.279.1 نقطة بارتفاع 
قدره 160.8 نقطة وما نس���بته 
3.1% مقارنة بإقفال األسبوع قبل 
املاضي، والبالغ 5.118.4 نقطة 
وارتفاع قدره 983.7 نقطة وما 
نس���بته 22.9% عن نهاية عام 
2008 وقد اس���تحوذت أس���هم 
املؤشر على 83.9% من إجمالي 
قيمة األسهم املتداولة في السوق 

خالل األسبوع املاضي.
وأقفل املؤش���ر الس���عري 
للسوق عند مستوى 7.848.6 
نقطة بارتف���اع قدره 94 نقطة 
وما نسبته 1.2% مقارنة بإقفال 
االس���بوع قبل املاضي والبالغ 
7.754.6 نقطة وبارتفاع قدره 
66 نقطة وما نسبته 0.8% عن 

نهاية عام 2008.
اما املؤش���ر الوزني للسوق 
فقد أقفل عند مس���توى 462.8 
نقط���ة بارتفاع ق���دره 11 نقطة 
وما نسبته 2.4% مقارنة بإقفال 
األس���بوع قبل املاضي والبالغ 
451.9 نقطة وارتفاع قدره 56.1 
نقطة وما نسبته 13.8% عن نهاية 

عام 2008.
وع���ن مؤش���رات الت���داول 
واألسعار، قال التقرير انه وخالل 
تداوالت االسبوع املاضي ارتفع 
مؤش���ر املعدل اليوم���ي لكمية 
االسهم املتداولة وعدد الصفقات 
وقيمتها بنس���بة 4.1% و%19.7 
التوالي، ومن أصل  و12% على 
203 شركات مدرجة بالسوق مت 
تداول أسهم 160 شركة بنسبة 
78.8% من اجمالي اسهم الشركات 
املدرجة بالسوق ارتفعت اسعار 
اسهم 87 شركة بنسبة %54.4 
فيما انخفضت اسعار اسهم 43 
شركة بنسبة 26.9% واستقرت 

»الوطني« يبرز مواهب عمالئه الشباب

ويقدم هذا احلساب حلوال 
وخدمات مالية معدة خصوصا 
لتلبية متطلبات الطلبة خالل 

فترة دراستهم اجلامعية.
وفي الوقت الذي يحرص فيه 
احلساب على تشجيع عمالئه 
على انتهاج وتبني السلوكيات 
االدخارية، فقد عمد إلى تنظيم 
سحوبات شهرية وربع سنوية 
حتمل العديد من املكافآت القيمة 
الذي����ن يحتفظون  لعمالئ����ه 
بأعلى األرصدة االدخارية في 

حساباتهم.
 وقد دشن حساب الشباب 
أول فروعه في الكويت ضمن 
ح����رم جامع����ة الكوي����ت في 
الشويخ، ويتميز هذا الفرع عن 
س����واه من فروع بنك الكويت 
الوطني بتصميمه الذي يحمل 
الطابع والروح الشبابية سواء 
من حيث األلوان والتجهيزات 
وأساليب العمل عالوة على أن 
فريق املوظف����ني العاملني فيه 
جميعهم من الشباب ممن هم 
في سن مقاربة ألعمار الطلبة 

املتعاملني مع الفرع.

املضي قدما في هذا املش����روع 
وإط����الق خدم����ة التوصي����ل 

املنزلي.
التنفيذي  املدي����ر  وقال����ت 
مبجموعة اخلدمات املصرفية 
للعمالء ببنك الكويت الوطني 
ابتهاج الرومي: »إننا مسرورون 
لوجود ه����ذا العدد الكبير من 
أصحاب املواهب واإلبداعات بني 
عمالء حساب الشباب الوطني 
ونحن حريصون على تشجيعهم 

بجميع السبل املمكنة.
ونحن ندعو كل من يشعر 
بأن لديه موهبة معينة أن يبادر 
إلى زيارة ف����رع بنك الكويت 
الكويت  الوطني في جامع����ة 
شريطة أن يكونوا من أصحاب 
حساب الشباب أو أن يبادروا 
إلى التقدم بطلب لفتح حساب 

جديد«.
جتدر اإلشارة إلى أن حساب 
الش����باب الوطن����ي مخصص 
املالية  لتلبي����ة االحتياج����ات 
املختلفة لفئة الشباب من طلبة 
املعاهد واجلامعات ممن تتراوح 

أعمارهم بني 17 و23 عاما.

قام بن����ك الكويت الوطني، 
مؤخرا بتقدمي أول املش����اركني 
في حملة املواهب الش����ابة في 
فرع الوطني في جامعة الكويت 
وذلك لتشجيع املهارات واملواهب 
الش����ابة ف����ي صف����وف طلبة 
العمالء احلاليني  اجلامعة من 
واملستقبليني حلساب الشباب 
الوطني وإتاحة الفرصة أمامهم 
للمشاركة في أفكارهم واملساهمة 
في أعمالهم اإلبداعية والفنية.

وكان في مقدمة املشاركني 
م����ن أصح����اب املواه����ب لهذا 
الش����هر كل من محم����د املطر 
ويوس����ف املنيف����ي اللذين مت 
عرض منتجاتهما املبتكرة من 
العصائر واملشروبات الغازية 
الشهية التي حتمل اسم »فروتي 
صودا« أم����ام اجلمهور والقت 
جناحا كبيرا الس����يما أنه كان 
ق����د مت عرض ه����ذه املنتجات 
وجتربتها مؤخ����را في العديد 
من املعارض اخلاصة باملشاريع 

التجارية الناشئة للشباب.
وكانت فكرة هذه املنتجات 
املبتك����رة قد ج����اءت نتيجة 
لتجارب متعددة قام بها محمد 
ويوس����ف بع����د فش����لهما في 
العثور على مشروبات غازية 
حتمل النكهات املفضلة لديهما 
في األسواق حيث قررا القيام 
بتجارب ملزج بعض املشروبات 
والعصائ����ر وكان����ت النتيجة 
التوصل إلى املشروب الغازي 
املبتكر »فروتي صودا« والذي 
يأتي بنهكات متعددة تش����مل 
طعم الليمون والنعناع والتوت 

واألناناس.
وقد دفع النجاح الذي القته 
هذه املش����روبات لدى الزمالء 
واألصدقاء مبحمد ويوسف إلى 

من خالل فرع البنك بجامعة الكويت

معهد »بتمان« شارك في معرض 
»التنمية البشرية الثاني«

أقامه معهد جاينكس 5 الجاري

اختتم أمس معرض التنمية 
البش���رية الثاني وسط حضور 
كبرى الشركات الكويتية والعاملية 
وال���ذي نظمه معه���د جاينكس 
املع���ارض واملؤمترات  لتنظيم 
الدولي���ة خالل الفترة من 5 الى 

8 اجلاري.
وبهذه املناس���بة ق���ال مدير 
املعهد والعمليات ل� »بتمان« هيثم 
الشامي ان املعهد كان حريصا على 
املشاركة في املعرض باعتباره 
من أهم املعارض املتخصصة في 
التنمية البش���رية وخاصة بعد 
النجاح القوي الذي حققه املعرض 

في نسخته األولى خالل شهر يونيو املاضي.
وأضاف الشامي يعد معهد بتمان من أقدم وأعرق املراكز التدريبية 
في العالم حيث بدأت فكرة لنش���اء املعهد لدى السير بتمان في عام 
1870 ومنذ ذلك الوقت مت افتتاح ما يزيد على 90 معهدا تدريبيا في 
مختلف أنحاء العالم. وأضاف الشامي ان معهد بتمان للتدريب يعتبر 
أحد أهم االمتيازات التابعة لشركة االمتيازات اخلليجية )GFC( حيث 
يعتبر من املراكز العاملية املس���تمرة عبر األجيال في ترك بصمتها 
املتمي���زة في مجال التدريب والتطوير الوظيفي من خالل مجموعة 
قيم���ة من البرامج التدريبية املتكامل���ة املتخصصة في مجال إدارة 
األعمال، ونظم املعلومات واحلاسب اآللي، اللغة االجنليزية وكذلك 

دورات العالقات العامة والتسويق وإدارة املوارد البشرية.

هيثم الشامي

القطاعان الرسمي والخاص في لبنان يشاركان
في أعمال ملتقى الكويت المالي الشهر المقبل

 بيروت � كونا: اعلن أمس 
عن مشاركة عدد من الشخصيات 
والمؤسسات اللبنانية المالية 
المصرفية في »ملتقى الكويت 
المالي« الذي ينعقد بالكويت في 
االول والثاني من شهر نوفمبر 
المقبل تحت رعاية سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر  مجلس 

المحمد.
وذكر بيان صادر عن مجموعة 
االقتصاد واالعمال اللبنانية وهي 
الجهة المنظمة للملتقى بالتعاون 
مع بنك الكويت المركزي واتحاد 
الكوي���ت وبدعم من  مصارف 
اتحاد الش���ركات االستثمارية 
ان لبنان يش���ارك في الملتقى 
بوف���د يض���م وزير ش���ؤون 
المهجري���ن ورئيس مجموعة 
المصرفية  � س���رادار  ع���ودة 
ريمون ع���ودة وحاكم مصرف 
المركزي رياض سالمة  لبنان 
ورؤس���اء وهيئات اقتصادية 
ورج���ال اعمال م���ن قطاعات 

المصارف والمال واالستثمار 
والمقاوالت والسياحة والتجارة 

والخدمات.
واشار البيان الى ان الملتقى 
يستقطب مش���اركة خليجية 
وعربي���ة وعالمي���ة واس���عة 
تضم ع���ددا م���ن وزراء المال 
ومحافظي البنوك المركزية في 
كل من الس���عودية والبحرين 
واالمارات وعمان ولبنان واالردن 
والصين وموريتانيا، كما تضم 
القيادات والك���وادر في معظم 
البنوك والمؤسس���ات المالية 
واالس���تثمارية واالقتصادية 
العربية واالجنبية فضال عن 

قيادات المصارف االسالمية.
واوضح ان الملتقى سيتناول 
على مدى يومين مواضيع تتعلق 
باعادة بناء المستقبل في ضوء 
دروس االزمة المالية العالمية 
واالقتصادات العربية في مرحلة 
ما بعد االزمة والنموذج الرقابي 
الجدي���د وال���دور المتوقع من 

المصارف المركزية وتحديات 
المصارف العربية في ظل تباطؤ 
النمو االقتصادي وشح السيولة 
وتراجع نوعية االصول وفجوة 
التمويل وانعكاساتها على حركة 
المشاريع واالعمال واتجاهات 
العالمي واالقليمي  االستثمار 
والصناعة المصرفية االسالمية 

ومرتكزات المرحلة المقبلة.
وكان مدير ع���ام مجموعة 
االقتص���اد واالعم���ال رؤوف 
ابوزك���ي قد اكد في تصريح ل� 
»كونا« اخي���را اهمية توقيت 
انعقاد الملتقى »كونه يأتي بعد 
مرور ع���ام على االزمة المالية 
العالمية وعليه فإنه يش���كل 
مناسبة للتشاور بين القيادات 
العربية  المالي���ة والمصرفية 
الحكومية والخاصة«، معتبرا 
ان اختيار الكويت مكانا النعقاد 
المؤتمر »ألنها تمثل مركز ثقل 
سواء في المجال المصرفي او 

المجال االستثماري«.

يستقطب مشاركة خليجية وعربية وعالمية واسعة

»مشاريع الكويت« استقبلت محافظي صندوق النقد الدولي
الكويت  استضافت ش����ركة مش����اريع 
مساء أمس األول حفل استقبال على هامش 
اجتماعات املؤمتر السنوي حملافظي صندوق 

النقد الدولي )IMF( في اسطنبول.
وقام بتنظيم حفل االس����تقبال شركات 

اخلدمات املالية التابعة لش����ركة مشاريع 
الكويت والعاملة في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، ومن ضمنها بنوك مثل بنك 
برقان، وبنك اخلليج املتحد، وبنك تونس 
العاملي، وبنك اجلزائر� اخلليج، والبنك األردني 

الكويتي، وبنك سورية واخلليج، ومصرف 
بغداد، إضافة إلى الش����ركات االستثمارية 
مثل كامكو. وكان نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة مشاريع الكويت ورئيس مجلس إدارة 
بنك اخلليج املتحد فيصل العيار، على رأس 

وفد الشركة الذي استضاف حفل االستقبال 
والذي حضره ممثلون عن القطاع املصرفي 
الدولي، ومسؤولون رسميون من صندوق 
النقد الدولي )IMF(، وأعضاء من الصحافة 

املالية العاملية.

على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لهم في إسطنبول

كمية األسهم المتداولة

االستثمار
%36.1

البنوك
%7.8

التأمين
%0.1

العقاري
%21.4

الصناعي
%5.2

الخدمات
%19.7

األغذية
%1.2

غير الكويتية
%8.5

قيمة األسهم المتداولة

التأمين
العقاري%0.2

%10.5

الصناعي
%11.3

الخدمات
%25.4

األغذية
%1.0

غير الكويتية
%6.4

البنوك
%23.5

االستثمار
%21.8


